
STATUT PRZEWORSKIEGO TOWARZYSTWA 
MUZYCZNEGO 

 
 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

§ 1 
 

1. Stowarzyszenie o nazwie Przeworskie Towarzystwo Muzyczne, 
zwane dalej Towarzystwem, jest dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem 
muzyków, artystów i animatorów kultury działającym na podstawie 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 
20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i z tego 
tytułu posiada osobowość prawną. 
2. Stowarzyszenie reprezentuje Zarząd w liczbie co najmniej trzech 
członków. 
 

§ 2 
 

1. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Przeworsk. 
2. Terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze 
szczególnym uwzględnieniem Przeworska i województwa 
podkarpackiego. Dla właściwego realizowania swych celów 
statutowych Towarzystwo może również prowadzić działalność poza 
granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem 
tamtejszego prawa. 
 

§ 3 

1. Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych 
stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu. 
2. Dla realizacji swych celów statutowych Towarzystwo może 
podejmować współpracę z innymi organizacjami w kraju i za granicą. 
 
 
 

§ 4 



 

1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej 
członków. 
2. Towarzystwo może zatrudniać pracowników do prowadzenia 
swych spraw statutowych oraz prowadzić odpłatną działalność 
pożytku publicznego. 
 

ROZDZIAŁ II 
CELE TOWARZYSTWA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

§ 5 
 

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie muzycznej działalności 
edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, 
wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalnych, 
w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży. 
 
  § 6  
 

Towarzystwo realizuje cele przez : 
a) organizowanie i inspirowanie koncertów, festiwali, spotkań 
muzyków różnych specjalności, seminariów, wykładów i kursów 
muzycznych, 
b) prowadzenie działalności pedagogicznej i umuzykalniającej 
w szczególności w szkołach, przedszkolach, instytucjach, 
organizacjach 
c) współpracę z twórcami różnych dziedzin sztuki, placówkami 
oświatowymi, kulturalnymi oraz mediami, 
d) tworzenie mecenatu nad niekomercyjnymi zjawiskami kultury, 
e) tworzenie i prowadzenie zespołów muzycznych, itp. 
f) działania integrujące środowisko muzyków z kręgiem miłośników 
i odbiorców muzyki, 
g) organizowanie współpracy międzynarodowej, utrzymywanie 
kontaktów z towarzystwami muzycznymi i pokrewnymi instytucjami 
za granicą, 
h) organizowanie, prowadzenie, nadzorowanie Ogniska Muzycznego, 



Przedszkola Muzycznego, Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia, 
Niepublicznej Szkoły Muzycznej II stopnia, Kursu Muzycznego 
i) organizację wyjazdów na festiwale, koncerty, sympozja i inne 
imprezy muzyczne, 
j) współpracę z władzami administracji samorządowej i państwowej 
 

RPZDZIAŁ III 
CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 7 
 

1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym 
Stowarzyszenia. 
2. Stowarzyszenie posiada członków. 
Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 
a) Członków zwyczajnych 
b) Członków wspierających 
c) Członków honorowych 
 

§ 8 
 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba 
fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie 
pozbawiona praw publicznych, obywatele polscy lub cudzoziemcy, 
niezależnie od stałego miejsca zamieszkania, która złoży pisemną 
deklarację o przystąpieniu do Towarzystwa, zawierającą 
rekomendację jednego członka Stowarzyszenia. 
2. Przyjęcia nowych członków i skreślenia z listy członków dokonuje 
Zarząd stosowną uchwałą. 
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba 
fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub 
merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 
4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji 
na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd. 
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, 
która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 



6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne 
Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków 
Stowarzyszenia. 
 

§ 9 
 

1.Członek zwyczajny ma prawo do: 
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia 
b) uczestniczenia we wszystkich formach działalności statutowej 
Stowarzyszenia 
c) zgłaszania opinii, wniosków, postulatów pod adresem władz 
Stowarzyszenia 
d) współdecydowania o programie działania Stowarzyszenia poprzez 
uczestniczenie w podejmowaniu stosownych uchwał i występowanie 
z inicjatywą uchwałodawczą 
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 
a) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów 
Stowarzyszenia 
b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz 
Stowarzyszenia 
c) regularnego opłacania składek członkowskich zgodnie z zasadami 
określonymi przez odpowiedni regulamin wewnętrzny 
Stowarzyszenia. 
 

§ 10 
 

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego i biernego 
prawa wyborczego ani głosu stanowiącego. 
 

§ 11 
 

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek: 
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, 
zgłoszonej na piśmie do Zarządu, po uprzednim uregulowaniu składek 
członkowskich i innych zobowiązań 
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej 



c) wykluczenia członka na podstawie uchwały Zarządu podjętej 
w następstwie naruszenia obowiązków wynikających z § 3 pkt. 2 
Statutu, bądź utraty przez członka praw publicznych. 
2. Do podjęcia uchwały w sprawie wykluczenia lub wykreślenia z listy 
członków Stowarzyszenia wymagana jest bezwzględna większość 
głosów członków Zarządu. 
3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi 
przysługuje prawo do odwołania do Walnego Zebrania członków w 
terminie 30 dni od doręczenia odpisu uchwały Zarządu 
Stowarzyszenia. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym 
Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków 
jest ostateczna. 
 

ROZDZIAŁ IV 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

 
§ 12 

 

1.Władzami Stowarzyszenia są: 
a) Walne Zebranie Członków 
b) Zarząd 
c) Komisja Rewizyjna 
2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór 
odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, bezwzględną 
większością głosów. 
3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, 
podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 
przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych 
członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. 
 

§ 13 
 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz 
Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz 
uzupełnia się w drodze wyborów uzupełniających. 
 



§ 14 
 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, 
które może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
 

§ 15 
 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd 
co najmniej raz na rok. 
2. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Walnego 
Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia 
z co najmniej 14- dniowym wyprzedzeniem. 
3. Walne Zebranie Członków ma prawo do podejmowania uchwał w 
pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób 
uprawnionych do głosowania, w drugim terminie – bez względu na 
liczbę obecnych. 
4. Walne Zebranie Członków obraduje według ustalonego przez 
siebie porządku obrad. 
 

§ 16 
 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym 
czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach z uwzględnieniem 
§ 4 pkt. 2. 
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 
a) z własnej inicjatywy 
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej 
c) na umotywowane żądanie, co najmniej 1/3 liczby członków 
zwyczajnych 
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, 
dla których zostało zwołane. 
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może obradować 
i podejmować uchwały dotyczące spraw nie objętych porządkiem 
obrad po wyrażeniu zgody przez 2/3 obecnych członków. 
§ 17 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy: 



a) określenie głównych kierunków i celów działania Stowarzyszenia 
b) uchwalanie statutu i jego zmian 
c) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia 
d) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia 
f) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków 
Stowarzyszenia lub jego władz 
g) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał 
Zarządu 
h) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do 
krajowych i międzynarodowych organizacji 
i) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia 
i przeznaczeniu jego majątku 
j) nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia 
k) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady 
l) uchwalanie wysokości składek członkowskich 
 

§ 18 
 

Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w sprawie zmiany 
Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia w pierwszym terminie 
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków 
uprawnionych do głosowania i w drugim terminie bez względu na 
liczbę obecnych. 
 

§ 19 
 

1. W skład Zarządu wchodzi od trzech do pięciu członków 
wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków 
Stowarzyszenia. 
2. Zarząd wybiera spośród swoich członków: Prezesa, Wiceprezesa, 
Skarbnika, dwóch członków zarządu. 
3. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, 
reprezentuje je na zewnątrz, a za swoją pracę odpowiada przed 
Walnym Zebraniem Członków. 
 



4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes i odbywają się one w miarę 
potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
 

§ 20 
 

1. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie wszelkich bieżących 
spraw Stowarzyszenia, w tym reprezentowanie Stowarzyszenia na 
zewnątrz i działanie w jego imieniu według zasady określonej 
w § 1 pkt. 2. 
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 
a) realizacja programu i celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie 
uchwał Walnego Zebrania Członków 
b) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie 
projektów uchwał 
c) określanie szczegółowych kierunków działań Stowarzyszenia 
d) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia 
e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków 
f) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich 
g) występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków 
w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej 
h) nadzorowanie i koordynacja działalności Stowarzyszenia oraz 
organizowanie w tym celu współpracy z wszelkimi instytucjami, 
organizacjami i osobami trzecimi, z którymi taka współpraca okaże się 
potrzebna dla realizacji zadań Stowarzyszenia 
i) opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na 
Walnym Zebraniu Członków. 
 

§ 21 
 

1. Komisja Rewizyjna zwana dalej Komisją powołania jest do: 
a) kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności 
statutowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia, w tym Zarządu 
oraz zgodności działalności władz ze Statutem i uchwałami Walnego 
Zebrania Członków. 
b) przedstawiania Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli 
i żądania wyjaśnień. 



c) przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu 
Zebraniu Członków. 
d) wnioskowania o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 
Członków. 
e) wnioskowania o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 
2. Komisja składa się z trzech członków wybieranych przez Walne 
Zebranie Członków na okres 5 lat. W przypadku zmniejszenia się 
liczby członków do 2 w trakcie trwania kadencji Walne Zebranie 
Członków dokona wyborów uzupełniających. 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we 
władzach Stowarzyszenia. 
4. Członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu 
z głosem doradczym. 
 

ROZDIAŁ V 
MAJĄTEK I FUNDUSZE 

 
§ 22 

 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 
a. składki członkowskie, 
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności 
publicznej, ze sponsoringu, 
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty. 
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na 
koncie Stowarzyszenia. 
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku 
Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 
 
 
 
 
 
 



SPOSÓB REPREZENTACJI 
§ 26 

 

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym 
w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków 
zarządu działających łącznie. 
 

ROZDZIAŁ VI 
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

 
§ 27 

 

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się 
Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków. 
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana wywiera skutki prawne od 
chwili jego rejestracji. 
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie 
Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz 
przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 
4. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu. 
5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, 
nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie 
przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo 
o Stowarzyszeniach Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami. 


